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1. AMAÇ: Bu talimatın amacı; Taşınır Mal Yönetmelik hükümlerine göre işlemleri yaparak, Ana
Depoda harcama birimince alınıp, muhafaza edilen tıbbi sarf, genel sarf, atölye, kırtasiye, serum
ve laboratuar malzemelerinin yangın, sel, güvenlik vb. gibi çevresel tehlikeye karşı korunması ve
uygun şartların sağlandığı ortamlarda stoklanmasını sağlamak, Ana Depoda bulunan tüm
malzeme gruplarının planlı stok yönetimi sağlanması için bir sistem oluşturmaktır.
2. KAPSAM: Bu talimat Hastaneye döner sermaye bütçesinden alınan tüm malzemelerin, giriş,
çıkış stoklaması ve ayniyat işlemleri depo tarafından yapılmasını kapsar.
3. KISALTMALAR:
• UBB: Ulusal bilgi bankası
• TİF: Taşınır işlem fişi
• MİF: Muhasebe işlem fişi
• ZİF: Zimmet işlem fişi
4. TANIMLAR:
• FİFO: Depoya ilk giren malzemenin fiziksel ve sistematik olarak çıkış işleminin ilk olarak
yapılması
5. SORUMLULAR:
• Başmüdür
• Mali Hizmetler Müdürü
• Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
• Birim Memurları
6. FAALİYET AKIŞI:
6.1. Malzeme ve cihazların ihtiyaç tespiti ve temini bütçe plan servisi tarafından yapılır.
6.2. Hastane içerisinden girişte görülebilecek bir alanda (duvarda asılı duran) depo planı
bulundurulur. Her alt depoda bulunan malzeme grupları bu planda belirtilir.
6.3. Depo giriş ve çıkışlarının kontrol altında tutulmasına özen gösterilir. Aynı taşınır
grubundaki malzemeler farklı özellikleri dikkate alınarak (renk, boyut, fiziksel özellik vs.) sıralanır.
6.4. Depo Güvenliği İçin Riskler: Yangın çıkma riski, su basma riski, hırsızlık riski, biyolojik
riskler ve iklimlendirme riski vardır.
6.5. Depoda Risklere Karşı Alınan Önlemler: Yangına karşı Alarm sistemi ve yangın söndürme
tüpleri bulunmaktadır, su basmasına karşı malzemeler palet üzerinde istiflenmektedir, hırsızlık
riskine karşı kayıtlı kamera ve alarm sistemi, yetkisiz olan personelin girişleri engellenir,
iklimlendirme için depo içi ve soğuk hava depolarının muhafaza edilen malzemeye göre ısı nem
takibi yapılır.
6.6. Depoda bulunan taşınırların stok yönetimi, uygun şartların oluşturulması vb. Harcama
Birimince sağlanır. Taşınırlar, kullanıcıya teslimine kadar özelliklerine göre soğuk hava depolarında
veya uygun ve gerekli koşulda muhafaza edilmesi sağlanır. Malzemelerin raf yerleşimi kendine
özgü özelliğine göre belirlenir.
6.7. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, Harcama birimince edinilen taşınırlardan Muayene Kabul
Komisyon üyelerince, muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak,
ölçerek teslim alır, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki
ambarlarda Ambar Memurları aracılıyla muhafaza eder.
6.8. Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim alır, bunların
kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önler.
6.9. Taşınırların Alt Depolara yerleştirme işlemi ve tüketime verilmesi işlemi İlk Giren İlk Çıkar
(FİFO) Yöntemine göre yapılır.
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6.10. Malzemelerin minimum stok düzeyleri ve miad süreleri takip edilip gerekli durumlarda
önlem alınabilmesi ve gereğinin yapılabilmesi için Harcama Yetkilisi bilgilendirilmelidir.
6.11. Hareket görmeyen veya az hareket gören Taşınırları raporlayarak Harcama Yetkilisine
sunar.
6.12. Taşınırların sayımını ve stok kontrolünü yaparak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok
seviyesinin altına düşen taşınırları Harcama Yetkilisine bildirir.
6.13. Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olur.
6.14. Depoya gelen taşınırlar U.B.B (Ulusal Bilgi Bankası) sorgulamaları yapıldıktan sonra
barkotlama işlemi yapılır. Barkotta taşınırın hangi firmadan alındığı, miadı, U.B.B kodu, stok kodu
ve ismi bulunur.
6.15. Kod ve barkot numarası verilen malzemeler hastane stoklarına girilerek depo memurunca
ilgili bölüm ve raflara yerleştirilir.
6.16. Bölümlerin kullanımına sunulacak taşınırların personellerince hazırlanan ve Bölüm
Başkanınca imzalanan Taşınır İstek Belgesi ile Ana Depoya müracaat eder. Taşınır istek belgesi ile
talep edilen mallar ilgili birim mutemedine teslim edilir ve depodan çıkışı TİF ve/veya ZİF ile
karşılıklı imza edilerek ilgili birim personeline aşağıda belirtilen dağıtım günlerinde malzeme
ve/veya cihazlar teslim edilir. İstek yapılan malzeme ve/veya cihaz depo çalışanı tarafından uygun
transfere hazırlanır, ilgili birim personeli transferi sağlar.
6.17. Malzeme Dağıtım Günleri:
• Çarşamba: Genel Sarf Grubu Malzemeler
15 günde
• Perşembe: Kırtasiye Grubu Malzemeler
15 günde
• Cuma:
Temizlik Grubu Malzemeler
15 günde
• Tıbbi Grubu Malzemeler
istendiğinde
• Laboratuar Grubu Malzemeler
istendiğinde
• Atölye Grubu Malzemeler
istendiğinde
• Serum Grubu Malzemeler
istendiğinde
6.18. Yukarıda adı geçen tüm malzeme gruplarının dağıtım şartları acil hallerin dışındadır. Acil
hallerde dağıtımın gününe ve malzemenin özeliğine bakılmaksızın dağıtımları yapılır.
6.19. Malzeme ve cihazların teslim alındıktan sonra güvenli kullanımı, bakım ayar, onarım ve
kalibrasyonları, temizliği, dezenfeksiyonu, ürünün geri iadesi, kullanım dışı bırakılması kararı
biyomedikal ünitesi belirler.
7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR
• Taşınır Mal Yönetmeliği
• Taşınır Geçici Alındı Belgesi
• Muayene Kabul Komisyon Tutanağı
• Taşınır İşlem Fişi (giriş ve çıkış)
• Depo Stoğundaki Malzeme İstemi İçin Taşınır İstek Belgesi
• Taşınır İşlem Fişi (depo çıkışı)
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